
A CBA is Beszáll A tejfeldolgozóBA

Újraindul a keresztúri vajgyár
November végéig összeáll a székelykeresztúri vajgyár megvásárlásához szükséges 

450 ezer euró, illetve a tejbegyűjtő, feldolgozó és csomagoló géppark modernizálásához 
szükséges 200 ezer euró is – mondta el lapunknak Varga Nagy László, a vajgyár 

gazdatulajdonba kerülése érdekében létrejött szövetkezet vezetője. A tejüzem 
újraindulására az év végére lehet számítani. > 9. oldal

Cserére szoruló pasztörizáló berendezés a székelykeresztúri vajgyárban. December végén új tulajdonosi körrel indulna be a termelés fotó: domján levente

Újrafejelés
Ez nem sok jót jelent szá-

munkra, emlékezzünk csak arra 
a rövid időszakra, amikor a PSD 
Hargita megyében majd minden 
vezető tisztségbe a saját embereit 
ültette, politikai és etnikai 
szempontokat érvényesítve. 
Magyarán: a leváltott ma-
gyar igazgatók helyett többnyire 
román igazgatókat neveztek ki.
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     sarány istván

Megoldást keresnek 

Tovább ég 
az alfalvi tőzegláp
Keressük azt a szakembert, aki 

tanácsot tudna adni, hogyan 
olt hatnánk el a föld alatti tüzet 
– fogalmazott az alfalvi sürgős-
ségi esetek felügyelője. A 
Dombalja-dűlőben csak 
meg fékezni sikerült a lán-
gokat, eddig minden egyéb pró-
bálkozás meghiúsult.

Drágább üzemanyag – 
nagyobb nyereség 83 6Támogatott 

álláskeresők
Lefulladt 
a roncstraktor-program

Jó úton 
Domokostól 
Maroshévízig

Biztonságos, európai köve tel-
ményeknek megfelelő útsza-

kaszon közlekedhetnek Csík szent-
domokos és Maros hévíz között az 
autósok: befejeződött a Szé-
kelyföld egyik fő közlekedési 
ütőerének számító DN12-es 
országúton az említett szakasz tel-
jes körű felújítása. 

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3448î
1 amerikai dollár USD 3,1707î
100 magyar forint HUF 1,3784î

rMdsz-reAkCiók 
A BoC-ultiMátuMrA

Miniszterelnöki 
„se veled, 

se nélküled”
Emil Boc ultimátumot adott az 

RMDSZ-nek: ismertesse állás-
pontját a regionalizáció, a választások 
összevonása és az egyka-
marás parlament ügyében. 
A kormányfő kijelentésére 
reagált lapunknak Verestóy Attila, 
Kelemen Hunor  és Antal István.

szABó k. AttilA 

„Ne kenjünk min-
dent az ifjúságra!”
AMagyar Tudomány Napján 

Szé kelyudvarhelyen Szabó K. 
Attila nyugdíjas pedagógust 
tüntették ki az Udvarhelyszéki 
Tudományért díjjal, mellyel 
immár negyedik éve helyi tudósok 
munkásságát ismerik el. 

Aranyérmes 
birkózók

Veretlenül hódította el a baj-
noki címet a Székely ud-

varhelyi ISK kadét kor-
osztályú birkózócsapata 
a zilahi országos csapat-
bajnokságon.
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